
 

 

 

RECADINHO ESPECIAL  

 
 

 
FELICIDADE É VIVER  

NA SUA COMPANHIA. 

FELICIDADE É ESTAR CONTIGO TODO DIA. 

FELICIDADE É SENTIR O CHEIRO DESSA FLOR. 

FELICIDADE É SABER QUE TENHO O SEU AMOR. 

                                              SEU JORGE 

 

 

Olá turminha! Que saudade! Vamos recomeçar com um belo sorriso no rosto, muita 

alegria e o coração cheio de amor para ajudarmos uns aos outros!   

                                                                         BOA SEMANA! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B 

DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2020 – QUARTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro on-line: 

8h às 9h 

Sala do G5A – Prós Rosana, Camila, Natália 

Sala do G5B – Prós Daniela, Natália, Camila 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Artes / Linguagem oral e escrita / Letras cursivas. 

Objetivos:  

 Exercitar a leitura e escrita de palavras com R travado, proporcionando a reflexão 

sobre a própria escrita. 

 Elaborar frases a partir de palavras. 

 Conhecer mais uma obra de Tarsila do Amaral e sua história, interpretando através 

do desenho e pintura. 

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações 

com função social significativa. 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

Atividade: Leitura e escrita de palavras e frases/ Releitura da obra de Tarsila do 

Amaral. 

 Olá crianças! Vamos observar essa linda obra de arte de Tarsila do Amaral e ler 

com a ajuda de um adulto o pequeno texto abaixo?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORRO DA FAVELA  

TARSILA DO AMARAL VISITOU O RIO DE JANEIRO NO CARNAVAL DE 1924 E FEZ 

ALGUMAS OBRAS DE ARTE OBSERVANDO ESSA LINDA CIDADE. PINTOU O MORRO 

DA FAVELA MOSTRANDO SUAS CASAS FEITAS DE TIJOLOS E PEDRAS QUE 

PARECIAM FORMAS GEOMÉTRICAS PINTADAS DE ROSA, BRANCO E AZUL.  NELA 

ENCONTRAMOS BARRACOS DE MADEIRA ESCURA QUE MAL SE SUSTENTAVAM EM 

PÉ, ASSUMINDO POSTURAS SEMELHANTES ÀS DAS PLANTAS, ESPREMIDOS 

ENTRE AS OUTRAS CASAS. NESSA TELA AINDA APARECEM SEIS PERSONAGENS E 

DOIS ANIMAIS QUE POVOAM A PAISAGEM.  

 Agora, tente ler as palavras que estão em destaque. Quais palavras você achou mais 

fácil para ler? Escreva essas palavras no seu caderno de pauta, depois escolha duas 

para criar frases: 

- 21/10/2020 

- PALAVRAS COM R TRAVADO 

 VAMOS FAZER ARTE? 

 O que você achou dessa pintura de Tarsila? Ela representou um lugar que visitou! E 

você, já visitou algum lugar? Você gostou desse lugar? Pense nesse lugar agora, 

depois desenhe do jeito que Tarsila fez, bem colorido e mostrando o que achou mais 

interessante ou bonito. 

 ATENÇÃO! Quando sua arte estiver pronta peça para um adulto fotografar e postar 

no Classrrom, pois estamos preparando uma linda surpresa!  

 

 

 

 



English time:  

October, Wednesday, 21st, 2020 – Quarta-feira, 21 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João fazendo o “fire engine costume”?  

Vamos precisar de: 

1 caixa de papelão 

Cola 

Giz de cera, hidrocor, lápis de cor 

Fita adesiva 

Tesoura 

Cordão ou fitas de tecido 

 

Teatro:  

Oi! Que saudade de vocês! Como foi o recesso? Brincaram bastante? Pois hoje revelarei 

um segredo! Ahahaha!  No vídeo de hoje mostro a minha transformação em boneca Emília! 

Sim... Vocês acertaram! Pró Cami era Emília e Emília era Pró Cami! Assistam esta super 

transformação no vídeo e se divirtam!   

 

CONVOCAÇÃO GERAL:  

Hoje no nosso encontro on-line iremos conhecer uma história chamada “Loja de 

Brinquedos” e iremos iniciar a criação de personagens para um teatrinho que iremos fazer 

dessa história no dia 9 e 11 de Novembro, aqui mesmo, na nossa aulinha de teatro on –line. 

Vocês topam se transformar em bonecos e bonecas dessa Loja?  

Pró Cami para se transformar na boneca de pano Emília precisou de quê?  

Ahá! Pois agora é com vocês! Vamos pensar em que boneco ou boneca cada um gostaria de 

ser...  E aos poucos criaremos estes personagens... Qual você escolherá? 

Será algum personagem de boneca e boneco que já existe? Ou será algum inventado, criado 

por vocês... Tudo irá valer! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

Link vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OcLnfZXFeLk&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=OcLnfZXFeLk&t=2s


ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C 

DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2020 – QUARTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro on-line: 

14h às 15h 

Sala do G5C – Prós Lucileide, Roberto, João  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Artes / Linguagem oral e escrita / Letras cursivas. 

Objetivos:  

 Exercitar a leitura e escrita de palavras com R travado, proporcionando a reflexão 

sobre a própria escrita. 

 Elaborar frases a partir de palavras. 

 Conhecer mais uma obra de Tarsila do Amaral e sua história, interpretando através 

do desenho e pintura. 

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações 

com função social significativa. 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

Atividade: Leitura e escrita de palavras e frases/ Releitura da obra de Tarsila do 

Amaral. 

 Olá crianças! Vamos observar essa linda obra de arte de Tarsila do Amaral e ler 

com a ajuda de um adulto o pequeno texto abaixo?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORRO DA FAVELA  

TARSILA DO AMARAL VISITOU O RIO DE JANEIRO NO CARNAVAL DE 1924 E FEZ 

ALGUMAS OBRAS DE ARTE OBSERVANDO ESSA LINDA CIDADE. PINTOU O MORRO 

DA FAVELA MOSTRANDO SUAS CASAS FEITAS DE TIJOLOS E PEDRAS QUE 

PARECIAM FORMAS GEOMÉTRICAS PINTADAS DE ROSA, BRANCO E AZUL.  NELA 

ENCONTRAMOS BARRACOS DE MADEIRA ESCURA QUE MAL SE SUSTENTAVAM EM 

PÉ, ASSUMINDO POSTURAS SEMELHANTES ÀS DAS PLANTAS, ESPREMIDOS 

ENTRE AS OUTRAS CASAS. NESSA TELA AINDA APARECEM SEIS PERSONAGENS E 

DOIS ANIMAIS QUE POVOAM A PAISAGEM.  

 Agora, tente ler as palavras que estão em destaque. Quais palavras você achou mais 

fácil para ler? Escreva essas palavras no seu caderno de pauta, depois escolha duas 

para criar frases: 

- 21/10/2020 

- PALAVRAS COM R TRAVADO 



 VAMOS FAZER ARTE? 

 O que você achou dessa pintura de Tarsila? Ela representou um lugar que visitou! E 

você, já visitou algum lugar? Você gostou desse lugar? Pense nesse lugar agora, 

depois desenhe do jeito que Tarsila fez, bem colorido e mostrando o que achou mais 

interessante ou bonito. 

 ATENÇÃO! Quando sua arte estiver pronta peça para um adulto fotografar e postar 

no Classrrom, pois estamos preparando uma linda surpresa!  

 

English time:  

October, Wednesday, 21st, 2020 – Quarta-feira, 21 de outubro de 2020. 

Good Morning! 

Vamos assistir ao vídeo do teacher João fazendo o “fire engine costume”?  

Vamos precisar de: 

1 caixa de papelão 

Cola 

Giz de cera, hidrocor, lápis de cor 

Fita adesiva 

Tesoura 

Cordão ou fitas de tecido 

 

Música:  

OBJETIVO 

Acompanhar canções com o sons de materiais como: saco plástico ou papel alumínio. 

Trabalhar leitura das frases já estudadas e vivenciadas em aulas anteriores. 

Fazer uso simultâneo e alternado dos sons propostos. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando uma canção infantil, quaternária, propor as crianças acompanharem a canção 

fazendo uso dos sons da boca e dos materiais propostos. 

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/eYNBoL_g2t0  

https://youtu.be/yY5cA18jY6g

